HAŽÍNSKY SPRAVODAJ
cintorínu sa do priekopy zabudovala kanalizaèná prípojka, všetko v hodnote 191.205,-Sk.
Pokraèovali sme v úprave priestorov cintorína vybetónovaním ïalších chodníkov na prepojenie smerom od studne
k starej èasti a uložením dlažby v hodnote 29.479,-Sk.
Budova Obecného úradu a jeho okolia je vizitkou obce. Každý rok sa snažíme nieèím k tomu prispie, hlavne úèelne.
Pred vchodom sme umiestnili prístrešok a novú úradnú tabu¾u, poskytujúcu informácie o pracovnej dobe a dôležitých
udalostiach.
V tomto roku bola ukonèená dôležitá akcia, výstavba vodovodu v našej obci, ktorá bola financovaná cez fond ISPA v
rámci bývalej Juchovýchodnej vodárenskej spoloènosti. Hodnota vodovodu v našej obci je 7.656.000,-Sk.
Prevádzkovate¾om je Východoslovenská vodárenská spoloènos (VVS a.s. Košice). Obecné budovy /KD, KC, OcÚ/ boli
napojené taktiež na verejný vodovod.
Vykonali sme opravu okolia autobusových zastávok na križovatke /hlavná cesta/ aj v obci, opravili strechu na budove
bývalej Požiarnej zbrojnice, v ktorej máme v súèasnosti skladové priestory. Pripravili sme ve¾mi kvalitný projekt na
Fond sociálneho rozvoja /FSR/, ktorý bol však neúspešný. Realizácia projektu mala zlepši prístup k vzdelávaniu a
rekvalifikácií znevýhodnených obèanov, ako aj zlepši ich pracovné návyky a zaradenie do pracovného prostredia.
Poèas celého roka sme riešili problém prevádzky èistièky
odpadových vôd /ÈOV/ a hlavne prístupovej cesty k ÈOV.
Tento problém sa prenášal aj do nasledujúcich rokov. Dali
sme vypracova znalecký posudok na cestu, v roku 2009
geometrické zameranie, žiados na Slovenský
pozemkový fond /SPF/ o bezplatný prevod majetku na
obec, aby sme mohli pristúpi k vypracovaniu
projektovej dokumentácie na výstavbu novej prístupovej
cesty.
Všetka naša snaha, èas aj financie, žia¾, boli neúspešné,
nako¾ko, ako ste možno zaregistrovali v médiách, boli a aj
stále pretrvávajú problémy v samotnom SPF.
Jednoducho, nemáme doslova s kým náš problém rieši a
ostáva nám len veri, že sa koneène na úrovni vlády SR
problém fungovania SPF dorieši . Takže, aj preto sa na
Obecnom úrade po veèeroch svieti, lebo je potrebné
kvalitne pripravi každý jeden projekt, každú jednu
žiados a to sa poèas pracovných hodín jednoducho
zvládnu nedá. Všetky potrebné informácie musíme
h¾ada na internete, následne ich spracova na naše
podmienky a to si ,seriózne, vyžaduje ve¾a èasu. To len na
okraj pre tých, èo sa vyškierajú, že svietime po veèeroch.
Verte, nie z dlhého èasu, nemám ho veru na rozdávanie.

V priebehu roka sme pripravili pre verejnos nasledujúce akcie :
Slávnostný ohòostroj na Nový rok, Rozhlasová relácia k Dòu matiek, Deò detí, Privítanie prázdnin - futbalový zápas,
športový deò Hažínèanov, Tennis Cup – úvodný roèník, Halloween párty, Kytica vïaky – pre dôchodcov, Mikulášske
posedenie
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